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1. Doelstellingen.
De Stichting Doetinchemse Molens heeft zich ten doel gesteld:
a. het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de aan de gemeente
Doetinchem in eigendom toebehorende molens te Doetinchem op zich te nemen;
b. de molens uitwendig hun oorspronkelijk karakter te laten behouden en
inwendig dit karakter zoveel als mogelijk is in verband met de exploitatie
te bevorderen;
c. het bevorderen van de belangstelling voor molens in het algemeen en van
die voor de molens te Doetinchem in het bijzonder.
2. Activiteiten en omschrijving.
Het bestuur van de stichting tracht deze doelstellingen te bereiken door:
a. de molens van de gemeente in bruikleen te nemen;
b. de molens in een goede staat van onderhoud te laten verkeren;
c. de molens door vakbekwame molenaars te laten draaien en malen;
d. de molens voor bezichtiging open te stellen;
e. de molenaars tekst en uitleg te laten geven over de molens;
f. het door de molens gemalen meel aan belangstellenden te verkopen;
g. deze inkomsten te gebruiken voor het onderhoud van de molens, alsook de
donaties van de 'Vrienden van de Doetinchemse Molens'.
Deze activiteiten zijn ieder jaar gelijk, waarbij in de komende jaren voor
de stichting meer de nadruk zal liggen op het beheer en de exploitatie van
de molens alsmede op het bevorderen van de belangstelling voor de molens.
Ook zal onderzocht gaan worden of sponsoring van de molens door bedrijven
tot de mogelijkheden gaat behoren. Gekeken zal worden of bedrijfsbezoeken
aan de molens georganiseerd kunnen gaan worden.
Het onderhoud is een directe verantwoordelijkheid van de gemeente,
eigenaresse van de molens, echter uiteraard wel in nauw overleg en in nauwe
samenwerking met het bestuur en de molenaars van de stichting. Hiervoor
vindt vast overleg plaats tussen de gemeentelijke Groep Onderhoud Gebouwen
en de molenaars van de stichting.
Ten aanzien van de molenbiotoop zullen zowel het bestuur en het team van
vrijwillig molenaars alsook de molenbiotoopwachter van de stichting alle
stedenbouwkundige ontwikkelingen in de nabijheid van de drie Doetinchemse
molens nauwlettend volgen, teneinde tijdig te kunnen adviseren en/of
reageren richting de ontwikkelaars. Ook door de gemeente zal bij
bestemmingsplanontwikkelingen en de af te geven bouwvergunningen rekening
worden gehouden met de molenbiotoop. Daartoe heeft zij zich vastgelegd in
het zogenaamde “molenconvenant”. Ook ten aanzien van de ontwikkelingen rond
de Oude IJssel en De Bleek zullen de afspraken met de gemeente met
betrekking tot de molenbiotoop van De Walmolen alert worden gevolgd.

De stichting zal ook de opgestarte opleiding tot vrijwillig molenaar bij de
Stichting Doetinchemse Molens voortzetten. Deze opleiding duurt minimaal
één jaar (de vier seizoenen moeten meegemaakt zijn tijdens de opleiding) en
zal bij het met gunstig resultaat afleggen van de proeve van bekwaamheid
aan de geslaagde het recht geven om zelfstandig op de drie Doetinchemse
molens te draaien. Ook het komende jaar zal de stichting zich inzetten om
wat meer molenaars in opleiding te gaan krijgen. Verjonging is hierbij
dringend gewenst. Daartoe is een informatiefolder ontwikkeld waarin het een
en ander over de opleiding in kort bestek wordt weergegeven.
3. Samenwerking.
De stichting werkt nauw samen met de provinciale molendeskundige, de
Vereniging De Hollandsche Molen, de Stichting Vrienden van de Gelderse
Molen en het Gilde van Vrijwillige Molenaars.
4. Democratisering.
De vrijwillige molenaars hebben een zwaarwegende invloed op de activiteiten
van de stichting, aangezien zij toch als de deskundigen op het terrein van
het gebruik van de molens moeten worden gezien.
De vaste molenaar van elk van de drie molens is als adviseur bij de
bestuursvergaderingen aanwezig, en adviseert, overlegt en beslist mee.
Periodiek vindt er overleg plaats tussen de secretaris van het bestuur en
de molenaars.
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